http://www.nazadusi.cz/zpravodaj.htm
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com/2012/

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 07/2016
pro týden:
15. 2. 2016– 21. 2. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

USNESENÍ č. 1/16
ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne 29. 1.
2016
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

ZO bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání
ZO na základě jednání se zástupci
České pošty neschválilo návrh, aby
obec sama provozovala poštovní
služby typu Partner, a bude ve
spolupráci s ČP hledat nového
provozovatele.
ZO schválilo záměr obce na pronájem
nebytových prostor v Kulturním domě sloužících jako
restaurace na základě § 39, odst. 1 č. 128/2000Sb., zákon o
obcích.
ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového
fondu LK „Program 2.1 Program obnovy venkova“ a „Program
č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK
ZO schválilo žádost místního motorkářského klubu Kumpáni na
pronájem prostor požární nádrže dne 7.5.2016
ZO schválilo žádost SDH na pořádání hasičského plesu dne 5.
3. 2016
ZO schválilo nákup dárkových balíčků pro jubilanty obce

Více ze Zastupitelstva obce, nejdete zde, v Zápisu:
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/doc20160209024252.pdf
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KUMPÁNI LOUŽNICE

Moto klub Kumpáni Loužnice, oznamuje, že jejich
Klubovna bude po celý únor 2016, každý pátek,
otevřena pro veřejnost.
-------------------------------------------------------------------

HA HA BÁL
HASIČSKO HALUŠKOVÝ BÁL
V sobotu 5. března 2016, se bude
konat v místním Kulturním domě,
bál, který pořádá SDH
Loužnice a budou se zde
péct halušky.
Více informací Vám
řekne starosta SDH Loužnice
Petr Krupka: 724 179 359 nebo pan Pohl: 606 389 849

KNIHOVNA BLUE OWL BOHEMIA / MODRÁ SOVA LOUŽNICE

Na svátek svatého Valentýna bylo v knihovně opět živo a veselo. Děti se zde naučily další anglická
slovíčka, vyrobily „Valentýnky“, ale také dozvěděly se něco víc o tomto svátku.
„Přestože Valentýn je nedávno dovezený do Česka z anglosaských zemí, je to už známý svátek. Nelíbí
se mi jeho komercializace, ale moc se mi líbí srdečné, rukodělné projevy lásky – a nejen 14. února. V sobotu v
Modré sově dětí tvořily pro svoje rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády i učitelky přáníčka k sv. Valentýnu –
vše napsané v angličtině. Každé přáníčko bylo nádherné dílo, a doufám, že příjemce těchto úžasných valentýnek
si jich moc vážil. A jako odměnou za jejich skvělou práci, děti dostaly, naší sousedkou Haničkou, krásně
vyzdobená perníková srdíčka.“ Prozradila paní Mimi Rogers.

http://www.blueowlbohemia.cz/uvod.htm
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Odpovědět

Obec Loužnice hledá účetní
na zkrácený úvazek

Očekáváme:
- SŠ vzdělání ekonomického směru
- praxi v oboru alespoň 1 rok (podmínkou)
- velmi dobré komunikační schopnosti
- pečlivost, samostatnost, aktivní přístup
- časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem
Pracovní náplň:
- samostatné vedení účetnictví obce
- mzdová, personální agenda, technická evidence, inventarizace majetku
- rozpočet obce
- zpracování statistických údajů
- komunikace s občany
- zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti, ELDP
- spolupráce s příslušnými úřady
Nabízíme:
- uplatnění pro samostatnou a dynamickou osobnost
- zajímavou a různorodou pracovní náplň
- možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
- práci na zkrácený úvazek s možností následného rozšíření
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Obec Loužnice
Typ pracovního poměru:
Práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru:
Na dobu neurčitou
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Pozice vhodná pro rodiče na mateřské nebo aktivního důchodce.
Žádosti můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici do 31. 3. 2016
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 483 385 577, 724 179 359
http://www.louznice.com/2012/
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Obecní úřad Loužnice

!! ZÁMĚR OBCE !!
Obec Loužnice na základě ust. § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000Sb, zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje záměr obce pronajmout nebytové prostory sloužící jako restaurace
v Kulturním domě
Předmětem nájmu je kuchyň, jídelna, šatna, vstupní hala, WC a sklep.
Účelem pronájmu je zachovat hostinskou činnost.
Cena pronájmu místností a inventáře je 2800,-Kč za měsíc.
Úhrada el. energie bude prováděna zálohově v částce 2400,- Kč za měsíc.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím, že může být prodloužena, pokud budou
dodržovány smluvní podmínky.
Nebytové prostory budou volné od 1. 3. 2016.
Podmínky pro přijetí žádosti:
- provozovatel musí být držitelem živnostenského listu nutného k provozování pohostinské
činnosti
- otevírací doba dle pronájemce
- drobná gastronomická činnost

Žádosti můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici do 24. 2. 2016
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 483 385 577, 724 179 359
Tento záměr byl schválen na ZO dne 29. 1. 2016
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ZE SVĚTA

TATOBITY - Češi vzali
Tatobitskou lípu,
finalistu ankety
Evropský strom roku,
za svou. O první příčku
se přetahuje s dubem z
Bátaszéku.
Je to drama. Sledovat
počty přibývajících
hlasů na webových
stránkách
treeoftheyear.org je
adrenalinový zážitek. Zvláště na prvních dvou příčkách je „husto".
A to díky lidem, kteří chtějí protlačit na první místo soutěže
Evropský strom roku takzvanou Tisíciletou lípu z Tatobit.
„Oslovujeme okolní obce, instituce, aby nám s hlasováním
pomohly," poznamenala starostka Tatobit Lenka Malá. I proto, aby
se lidé nemuseli prokousávat po anglických stránkách, lze hlasovat
i přímo přes web obce tatobity.cz.
Jeden den první, další den druhá, to podle toho, jak alarmují své
přátelé soutěžící z Maďarska, kteří do soutěže vyslali dub z
Bátaszéku.
Oproti Tatobitské lípě je dub z Bátaszéku „mladíček", i když je
živoucí vzpomínkou lesa z 18. století. Kaple za ním byla postavena
v době morové epidemie. Strom a kaple chrání lidi, kteří zde žijí.
Našli tu také ochranu před povodní v roce 1956. Místní farmáři se
o strom vždycky starali, odstraňují suché větve a zatírají rány, aby
strom uchránili před nemocemi. Podle místní tradice se pro
zajištění bohaté úrody hroznového vína musí kmen stromu vínem
každoročně pokapat. Tatobitské lípě se přezdívá tisíciletá, přestože
je pravděpodobně o několik století mladší. Stala se nedílnou
součástí Tatobit, i proto se objevuje na obecním znaku a vlajce.
Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla obezděná a
do prostorné dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. V 50.
letech se však při bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo,
které místní řemeslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky stromu
ležely několik let u domu pana Sedláka, až zcela ztrouchnivěly.
Nikdo se je neodvážil spálit. „Naše Tisíciletá lípa s sebou nese
mnoho příběhů, básní, písní, byla o ní sepsána i divadelní hra.
Každý rok pořádáme Slavnosti lípy a k 500. výročí obce sehrály
místní děti také divadelní hru. Lípa je symbolem naší obce, ale
také symbolem zodpovědnosti a vztahu místních obyvatel k historii
a přírodě. I proto si velice vážím vítězství naší lípy v českém kole
soutěže a věřím, že se neztratíme ani ve světě," doplnila starostka
obce Lenka Malá.
Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na
oblíbenou anketu Strom roku v ČR. „Lípa je náš národní strom. A
ještě nikdy v evropské anketě nevyhrál strom z Česka. Teď máme
pěkně našlápnuto, a dost možná i proto, že lidé hlasují právě pro
lípu," poznamenala Lanka Malá. „Neztrácejme naději, hlasujme,"
vyzvala. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové
národních kol. Smyslem Evropského stromu roku je poukázat na
zajímavé staré stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství,
kterého bychom si měli vážit a chránit jej. V Evropském stromu
roku na rozdíl od jiných soutěží není důležitá krása, velikost nebo
věk, ale příběh a spojení s lidmi. „Hledáme totiž stromy, které se
staly nedílnou součástí širší komunity," doplnili organizátoři z
Enviromental Partnership Association.
Každoročně se do ankety zapojují desítky až stovky tisíc lidí a
počet zúčastněných zemí se z původních 5 navýšil na 15.
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JABLONECKO - Deset statečných párů poslalo
snímky do naší soutěže, po dva týdny sbíraly
hlasy na našem webu.
Záhy se vyprofilovaly dvě rodiny, které bojovaly
do posledního dechu/kliku a získaly před
ostatními velký náskok.
Jana, Vláďa, Kubajs, Elinka a Aduška
Harasimovičovi z Jablonce nad Nisou nasbírali
2448 hlasů a Gabča a Míra s malou Klárkou
dosáhli na 2200 hlasů. A byl to opravdu boj,
chvílemi bylo vedení těsné o hlas či dva.
Včera odpoledne první tři páry přijaly pozvání do
Kavárny Pokec, která je také partnerem našeho
Valentýnka a věnuje posezení u kávy. Vítězové si
pak dají večeři ve Sklářském dvoře v Huti. Jana
Harasimovičová věnovala do soutěže pro vítězku
kytici z Květinářství Gracia, ale zpět si ji
neodnesla. „Ráda jsem ji dala Gabriele Kukové,
navíc se dobře známe," dodala.
K dalším dárkům patřily volné vstupy do bazénu,
fitness v hale, předplatné Jabloneckého deníku a
hlavně do poslední chvíle utajené překvapení:
Česká Mincovna věnovala stříbrné medailonky
Štěstí s řetízkem pro obě vítězné rodiny.
ŽELEZNÝ BROD - Vyšel
katalog sbírky skla a
bižuterie!
Městské muzeum vydalo
na sklonku minulého roku
reprezentativní katalog
svých sbírek skla a bižuterie, který ilustruje
historii sklářské výroby v Železném Brodě a
blízkém okolí. Na stodvacetiosmi stranách se v
pěti tematických kapitolách představují
předměty charakteristické pro zdejší sklářskou
výrobu – skleněné figurky, tavené plastiky,
umělecké sklo i bižuterie. Fotografiím předchází
text o historii sbírky skla a texty shrnující historii
sklářské školy, uvádějící přehled meziválečných
sklářských podnikatelů a Železnobrodského skla.
Vůbec poprvé se tak dostává ke čtenářům
ucelenější přehled o sklářské výrobě na
Železnobrodsku.
Katalog si můžete za cenu 100Kč zakoupit v
prodejně muzea na náměstí 3. května během
otevíracích hodin muzea. Případně volejte na tel.
483 389 081.

NORSKO,
HORNÍ
MAXOV Odvážná žena,
musherka z
Horního Maxova
na Jablonecku,
se opět letos
postavila na
start obtížného
závodu na 600
kilometrů.
Jednou už to přece musí vyjít. Cílem projela s 5 psy.
Loni ji zastavila sněhová bouře a ve druhé třetině pro Janu
Henychovou dobře rozjetý závod ukončili z bezpečnostní
důvodů pořadatelé. Tolik toužila projet cílem. V úterý 9.
února devatenáct minut po šesté večer zhasla v cíli plamen
petrolejky. Dojela třicátá, ale dostalo se jí výsady a práva,
uzavřít závod zhasnutím plamene, který všechny pomyslně
vedl jako námořníky maják.
Femundløpet je jeden z nejtěžších závodů, kde musher
spoléhá jen na své psy a na sebe. Jana startovala minulý
čtvrtek v norském Rorosu s 12 psy, cílovou páskou protáhlo
saně pouze pět zvířat (ten šestý se vezl v bivaku na
saních). Více než čtyři dny byla na cestě, všechno vybavení
s sebou, jízda v mrazu, trochu odpočinku, nakrmení
smečky, občerstvení, někdy spánek a dál, blíž ke svému
obrovskému snu.
V polovině závodu, po nejdelší etapě čítající
desetihodinovou jízdu a přesahující sto kilometrů, už
vyrážela jen s osmi psy, zbývající zůstávali na některém ze
záchytných bodů, kterých bylo celkem sedm. V pondělí
vyjela už jen se šestkou. Přesto její průměrná rychlost
zůstala stále stejná.
„Vítězem v tomto závodě je každý, kdo něco takového
dokáže dokončit," píše vedle ostatních na facebookové
stránce Janě ke gratulaci Jan Šverma z Ústí nad Labem.

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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JABLONECKO Chodci musí nově
nosit na svém
oblečení reflexní
prvky. Kdo tak
neučiní, může při
kontrole dostat
pokutu až dva
tisíce korun.
V průběhu února
se Česká
republika zařadí mezi země, ve kterých pro chodce
pohybující se mimo obec platí povinnost nosit za snížené
viditelnosti vhodné reflexní doplňky. „Jako řidič to beru
určitě jako pozitivní věc. Jako chodec na to budu muset
více pamatovat," přiznal Ondřej Plíšek z Jablonce.
Nejen on, ale i ostatní chodci by ovšem neměli
zapomínat, že označení reflexy jen za tmy nepostačí.
„Důležité je zviditelnění i za soumraku či svítání, dokonce
i za dne v případě mlhy či hustého deště," upozorňuje
Roman Budský, dopravní expert Týmu silniční
bezpečnosti. Chodcům, kteří nedodrží novou povinnost,
hrozí bloková pokuta ve výši až 2 000 korun.
Statistiky jsou poměrně nekompromisní. Podle nich
dlouhodobě umírá za tmy šest chodců z deseti. Jenom v
loňském roce došlo v noci k usmrcení 72 chodců. Přitom s
použitím reflexních prvků jich podle expertů mohla přežít
polovina.
Preventivní akce pomáhají
„Každoročně je úplně zbytečně zmařeno několik desítek
lidských životů. Liberecký kraj proto od samého počátku
klade důraz na dostatečnou prevenci vzniku těchto
nehod. Na pořádaných akcích se mohou všichni
přesvědčit, že označení kvalitními reflexními doplňky
skutečně výrazně zvyšuje viditelnost chodců pro řidiče.
Současně pak mají možnost prakticky si vyzkoušet, jak
reflexy správně používat," řekl krajský radní pro dopravu
Vladimír Mastník.
Také jablonečtí policisté potvrzují, že lidé jsou si
nebezpečí vědomi. „Myslím si, že během posledních let se
situace stále více zlepšuje," sdělila tisková mluvčí
jablonecké policie Dagmar Sochorová. Aktuálně se po
celé republice rozběhla bezpečnostní kampaň Vidíme se,
která se na tuto problematiku zaměřuje. Proběhne i v
Jablonci.

KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - Během pátku a víkendu odhalili policisté na Jablonecku několik mužů i žen za volantem,
kteří před jízdou holdovali alkoholu, či drogám. V pátek 5. února krátce před jedenáctou hodinou v noci
kontrolovali policisté řidiče osobního vozidla, který projížděl Smržovkou. Muž se podrobil testu na drogy s
pozitivním výsledkem na látky Amphetamin, Metamfetamin a Cannabis. Na základě této skutečnosti
následovalo lékařské vyšetření, se kterým řidič souhlasil. Následující den v půl deváté ráno zastavila
policejní hlídka v Jablonci nad Nisou řidičku osobního vozidla, která nadýchala při první i druhé zkoušce
přes jedno promile alkoholu. V neděli ve tři hodiny ráno byl kontrolován v Jablonci nad Nisou řidič
„osobáku“, který se podrobil testu na drogy s pozitivním výsledkem na látku Cannabis. Uvedený sám
požádal o lékařské vyšetření s odběrem krve. O půl hodiny později odhalili policisté ve Smržovce dalšího
hříšníka za volantem. Ten byl pro změnu zase pod vlivem alkoholu. Při první i druhé dechové zkoušce
nadýchal přes 1,5 promile. Ve všech uvedených případech se jedná o podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
JABLONEC NAD NISOU - V pondělí 8. února krátce po půl druhé odpoledne kontrolovala policejní
hlídka řidiče osobního vozidla, který jel ulicí Rychnovská v Jablonci nad Nisou. Když ho policisté vyzvali k
předložení řidičského průkazu, muž za volantem ho neměl. Přišel o něj již minulý rok, kdy mu byl
rozhodnutím Magistrátu města Jablonec nad Nisou uložen zákaz řízení motorových vozidel pro všechny
skupiny. Vykonával tak činnost, která mu byla zakázána. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání hrozí podezřelému trest odnětí svobody až na dva roky.
TANVALD - Plesová sezóna je v plném proudu a občas se stane, že se mezi lidmi, kteří se přišli pobavit,
objeví lapka. Nejinak tomu bylo na plese v Tanvaldu, který se konal minulou sobotu ve sportovní hale.
Přes židli u stolu si nechal mladý muž přehozené sako značky Marks & Spencer. V něm si nechal peníze,
mobilní telefon značky Samsung Galaxy S4, platební kartu i občanský průkaz. Když se po nějaké době
vrátil na své místo, sako ani uvedené věci už nenašel. Celková škoda byla stanovena na částku 5 300
korun. Za přečin krádež a za přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního
prostředku hrozí pachateli až dva roky ve vězení.
LUČANY - Dne 9. února ve čtvrt na deset dopoledne jela řidička osobním automobilem značky Škoda
Octavia po silnici I. třídy číslo 14 v Lučanech nad Nisou ve směru na Tanvald. Při průjezdu křižovatkou u
restaurace Fatra ztratila kontrolu nad vozidlem a pravou částí narazila do ocelového svodidla. V jízdě pak
bez zastavení pokračovala až do centra obce, kde byla zastavena svědkem uvedené dopravní nehody, až
do příjezdu policie. Řidička se poté podrobila dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem. Při
prvním i druhém měření přesáhla hodnota 2 promile. Policisté ženě za volantem zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Ještě tentýž den byly ve věci zahájeny úkony v trestním řízení pro podezření z
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že způsobila v opilosti dopravní nehodu,
hrozí ji až tři roky vězení.
JABLONECKO – 11.2.2016 v dopoledních hodinách překvapila majitelka Škody Octavie zloděje, který se
jí v centru Jablonce nad Nisou v Sadové ulici pokusil auto odcizit. Pachatel zrovna seděl na sedačce
řidiče, když vyšla z domu. Potom, co na něj začala křičet, z auta vyběhl a zmizel v ulicích města.
Majitelka ho z vozu vyhnala ještě dříve, než v něm stačil cokoliv zničit. Zřejmě to nebyl žádný amatér,
protože se do uzamčeného auta dostal bez toho, aby ho zvenčí jakkoliv poškodil. Méně štěstí měl ale ve
čtvrtek 30letý muž z Děčínska, který si přijel zalyžovat do Janova nad Jizerou. Své osobní vozidlo značky
Seat Alhambra zaparkoval na parkovišti u sjezdovky v deset hodin dopoledne a odpolene krátce po
čtvrté hodině ho tu už nenašel. Auto si cení na 96 000 korun. Bylo vybaveno střešním boxem na lyže,
čímž se škoda navyšuje o 7 000 korun. Po seatu i jeho novém uživateli nyní policisté pátrají.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
15.2.

Den: 4/8°C
Noc: 2/-2°C

PÁTEK
19.2.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

ÚTERÝ
16.2.

Den: 2/6°C
Noc: 1/-3°C

SOBOTA
20.2.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

STŘEDA
17.2.

Den: 3/7°C
Noc: 2/-2°C

NEDĚLE
21.2.

Den: 1/5°C
Noc: 1/-3°C

ČTVRTEK
18.2.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

PONDĚLÍ
22. 2.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY
16.2.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho
jablek.

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

18.2.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

Slunce
Vychází:

6:56
Zapadá:

17:05

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
15.
19.
19.
22.
24.
27.
28.
29.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

FÁZE MĚSÍCE

v 9 hodin - Měsíc v první čtvrti (8:45)
v 7 hodin - Slunce vstupuje do znamení Ryb
v 18 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 11,8˚ severně)
v 19 hodin - Měsíc v úplňku (19:19)
ve 4 hodiny - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,4° jižně)
ve 4 hodiny - Měsíc v odzemí (405 353 km)
v 17 hodin - Neptun v konjunkci se Sluncem
ve 20 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,1° severně)

-------------------

Měsíc

17. 2. 2016

Vychází:

12:11
Zapadá:

2:47
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15.02.

22.02.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

17. 2. 2016
18. 2. 2016
19. 2. 2016
21. 2. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Ivo Němeček
Jan Šourek
Lukáš Hrdlička
Pavel Špidlen

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
VÝROČÍ
15.2. 1368 – Zikmund Lucemburský, český a uherský král, římský císař, syn Karla
IV a bratr Václava IV († 9. prosince 1437)
15.2. 1564 – Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik († 8. ledna 1642)
16.2. 1335 – Uskutečnil se politický sňatek Anny, dcery Jana Lucemburského, s
rakouským vévodou Otou Habsburským.
17.2. 1853 – Jaroslav Vrchlický, český spisovatel († 9. září 1912)
17.2. 1931 – Jiřina Jirásková, česká herečka († 7. ledna 2013)
18.2. 1279 – uvěznil správce Českého království markrabě Ota Braniborský vdovu
po Přemyslu Otakaru II. královnu Kunhutu a jejího nezletilého syna Václava na
hradě Bezdězu.
18.2. 1901 – Hugo Haas, český herec a režisér († 1. prosince 1968)
18.2. 1932 – Miloš Forman, česko-americký filmový režisér a scenárista
19.2. 982 – V Levém Hradci byl zvolen pražským biskupem svatý Vojtěch.
19.2. 1898 – Václav Wasserman, český filmový herec, režisér a scenárista († 28.
ledna 1967)
20.2. 1975 – Na náměstí Republiky v Praze byl otevřen obchodní dům Kotva.
21.2. 1296 – Markéta Přemyslovna, dcera českého krále Václava II. († 8. dubna
1322)
21.2. 1860 – Karel Matěj Čapek-Chod, český spisovatel († 3. listopadu 1927)
VÝZNAMNÉ DNY
20.2. - OSN – Světový den sociální spravedlnosti
21.2. - Mezinárodní den boje proti kolonialismu
Mezinárodní den mateřského jazyka
Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POČASÍ 1960
Začátek měsíce ledna byl teplý. Denní teploty neklesly pod 0°C.
Teprve 9. ledna začaly mrazy. Dostoupily svého lednového vrcholu dne 16.1., kdy
bylo naměřeno -18°C. Až měsíc únor byl studený,
s většími mrazy letošního zimního období.
Příklad měření teplot v 6 hodin ráno:
1. února
- 17 °C
6. února
2. února
- 20°C
7. února
3. února
- 17°C
8. února
4. února
- 12°C
9. února
5. února
- 14°C
10. února

VÝZNAM JMEN v tomto
týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 15. 2. – 21. 2. 2016,
slaví svátek:
15.2. - JIŘINA je ženské křestní jméno
řeckého původu - ženská varianta Jiřího.
Slovenské podoby jména jsou Jorga,
Georgína, Jurina, Jurajka.
16.2. - LJUBA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Pochází z výrazu
(dodnes zachovaného v ruštině) ljubov –
láska.
17.2. - MILOSLAVA je ženské křestní
jméno slovanského původu. Jedná se o
ženský protějšek mužského jména
Miloslav. Obě dvě tato jména mají
význam „slavící milost“ nebo prostě
„milý“.
18.2. - GIZELA (někdy také Gisela) je
ženské křestní jméno. Jeho původ je
obvykle odvozován od staroněmeckého
výrazu gisil - „střela“.
19.2. - PATRIK je mužské křestní jméno
latinského původu, odvozené ze slova
patricius – „urozenec“. Českým
ekvivalentem je jméno Vlastimil.
20.2. - OLDŘICH je jméno pocházející
ze starohornoněmeckého Uodalrých a
znamená zhruba Bohatý pán (uodalo dědičný statek, reich - bohatý).

- 14 °C
+14°C
+16°C
+ 12°C
+ 8°C

21.2. - LENKA je ženské křestní jméno.
Buď se jedná o domáckou variantu
jména Helena, které má řecký původ ve
slově světlo nebo pochodeň (srovnejte s
Helios), nebo o zkrácenou verzi jména
Magdalena — jména odvozeného od
biblického místa Magdala.

Pak mrazy slábly a do konce měsíce února a celé
zimy byly jen malé noční mrazíky.
29. února byl první teplý den, kdy se proletovaly i
včely.

12

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
RUKOLA

Má pikantní chuť a její střapaté listy jsou žádanou ozdobou
zeleninových salátů. Dopřejte si rukolu i vy. Posílí vaši
imunitu! Ačkoliv na první pohled může vzbuzovat nedůvěru
(její nať se totiž nápadně podobá listům pampelišky),
jakmile ji ochutnáte, určitě si ji oblíbíte.
Rukola má výjimečnou, lehce nahořklou chuť, která ji
odlišuje od ostatní listové zeleniny. Pokud okusíte mladé
lístky rukoly, vybaví se vám štiplavá chuť ředkviček, starší
lístky však bývají hořké, proto potřebují tepelnou úpravu povařte a servírujte je jako špenát.
Rozhodnete-li se zařadit rukolu do svého jídelníčku, uděláte
jen dobře. Tyto střapaté lístečky totiž více než kterákoliv
jiná listová zelenina obsahují velké množství vitaminu C a betakarotenu. Navíc jsou spolehlivým lékem proti
únavě a snížené imunitě. Nicméně i konzumace rukoly má svá specifika - zvyšuje chuť k jídlu. Takže pokud si
v restauraci objednáte salát s rukolou, počítejte s tím, že váš žaludek bude požadovat ještě nějaké to sousto
navíc.
Rukolu si určitě dopřejte v případě, že máte problémy s játry. Rostlinka je totiž pomáhá detoxikovat a
zároveň slouží i jako taková malá "čistička" krve. Proto při konzumaci rukoly počítejte s tím, že je mírně
močopudná a projímavá.
Rukola patří mezi brukvovitou zeleninu (stejně jako například kapusta, ředkvička, hořčice nebo řeřicha). Ta je
známá tím, že obsahuje velké množství izotiokyanátů, které chrání tělo před rakovinou.
Využití rukoly v kuchyni
Rukolu můžete přidat do pomazánek, zeleninových salátů či italských jídel. Vynikající je s rajčaty, česnekem,
bazalkou, ale zachutná vám i v kombinaci se sladkým ovocem - pomeranči, ananasem. Tuto zeleninu však můžete
servírovat i k masům, rybám či mořským plodům jako teplou přílohu - lístky orestujete na olivovém oleji s plátky
česneku.
rukolové pesto: Perfektní na špagety nebo brambory, ale hlavně levnější než bazalková
varianta. Umixujte 100g rukoly s 50g lískových ořechů, dostatečným množstvím olivového
oleje, 2 stroužky česneku a kouskem nastrouhaného parmazánu nebo jiného vyzrálého
sýra. Jezte ke špagetám.
Skladování rukoly
Pokud víte, že rukolu ihned nespotřebujete, můžete ji zamrazit nebo naložit do olivového oleje (a to buď celou,
nebo ve formě pesta).
Účinky rostliny: posílení obranyschopnosti organismu (imunity), únava, anorexie, nechutenství, nechuť k jídlu
nemoci jater, detoxikace, "čistí krev", zadržování vody v těle - močopudný účinek, zácpa, projímavé účinky.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
BRAMBOROVÉ TĚSTO – ZÁKLADNÍ TĚSTO
cca 150 g hrubé mouky, 100 g dětské krupičky, 700 g větších moučných brambor, den
předem uvařených ve slupce, 1 vejce + 1 žloutek, 2 lžíce solamylu, sůl na dochucení.
Vychladlé brambory oloupejte a nastrouhejte je na struhadle nebo v robotu. V míse
nebo přímo na pracovní ploše vytvořte ve středu nastrouhaných brambor důlek, dejte
do něj rozklepnuté vejce a žloutek, sůl a přisypte mouku, krupičku a solamyl. Nejprve
vařečkou a potom rukama zpracovávejte, až se hmota spojí. Podle potřeby
podsypávejte trochou mouky a rychle hněťte, aby vzniklo dokonale vláčné a tvárné
těsto. Pozor: Je možné, že budete potřebovat ještě jedno vejce nebo víc mouky, než
uvádí recept, protože brambory mohou mít různou savost.
BRAMBOROVÉ PLACKY
Základní těsto vyválejte plát a vykrajujte kolečka, či čtverečky. Smažte na pánvi na oleji či
sádle. K plackám se hodí skvěle špenát nebo česnek krerý lehce opečete v másle.

BRAMBOROVÉ TAŠTIČKY
Do velkého hrnce dejte vařit vodu a přidejte do ní pár zrnek soli. Ze základního těsta
vytvarujte taštičky (ty můžete plnit povidly) nebo větší oválné placky. Opatrně je
spouštějte do vroucí vody; zkontrolujte, jestli se nepřichytily u dna. Povařte deset až
patnáct minut a pak jeden kousek rozkrojte, abyste viděli, zda je těsto už uvařené
(nelepí). Servírujte sypané mákem a cukrem, přelité rozpuštěným máslem.
BRAMBOROVÉ NOČKY
Do velkého hrnce dejte vařit vodu s několika zrnky soli. Ze základního bramborového
těsta lžičkou odkrajujte noky a ozdobte je pomocí zubů vidličky. Noky vsypte do vody,
promíchejte, aby se nepřichytily a neslepily. Vařte asi deset minut; jakmile začnou nočky
stoupat k hladině, jsou uvařené. Podávejte se žampiony dušenými na másle, přelité
kysanou smetanou a taveným sýrem a sypané natí z cibulky.
BRAMBOROVÉ ŠLEJŠKY
Ze základního těsta vypracujte malé válečky a dejte vařit. Šlejšky vkládáme do vroucí
osolené vody. Po vložení opatrně odlepíme ode dna, až vyplavou, vaříme ještě aspoň 2-3
minuty. Vyndáme cedníkem, necháme okapat, dáme do mísy, pokápneme olejem nebo
dáme kousek másla a protřepeme, aby se pomastily a zůstaly oddělený.
Šlejšky na slano: podáváme s opečenou cibulkou a uzeným, nebo jen s opečeným
pόrkem na másle. Nebo se strouhankou: V pekáči osmažíme strouhanku na sádle nebo
na másle a uvařené šlejšky se strouhankou promícháme. Takto připravené bramborové šlejšky podáváme.
Šlejšky na sladko:
Opečená strouhanka: Na pánev nalijeme trošku oleje, až je dostatečně rozehřátý, nasypeme strouhanku a za
stálého míchání strouhanku osmažíme do zlatova. Necháme ji zchládnout a potom smícháme s moučkovým
cukrem. Šlejšky podáváme s mákem a cukrem a polité máslem, nebo s tvarohem a višňovou marmeládou nebo
strouhaným perníkem.
BRAMBOROVÉ KOBLÍŽKY
Do základního těsta přidejte dvě lžíce krupicového cukru a sáček prášku do pečiva a
rozválejte na plát vysoký asi dva centimetry. Skleničkou vykrajujte kolečka a menší
sklenkou nebo formičkou vypichujte středy. V kastrůlku nechte rozehřát vyšší vrstvu
oleje, a když je horký, vkládejte do něj koblihy. Při smažení musejí plavat a trochu
nabýt. Nechte odsát přebytečný tuk a podávejte sypané cukrem.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
PLESY, BÁLY, ŠIBŘINKY A JINÉ TANCOVAČKY
Nastává čas Masopustu a to již po staletí znamená množství plesů a
bálů a jiných tancovaček. Každá obec a každé město má ty svoje
bály a plesy.
Tyto plesy mají velkou tradici a během staletí se velice nezměnily,
možná se jen mění hudba, ale jedno mají společné, vždy hraje živá
hudba. Všichni návštěvníci plesů si dávají záležet, aby vypadaly
krásně a slavnostně a hlavně se jdou skvěle pobavit, zatančit si a
možná i něco vyhrát, protože většinu plesů doprovází i tombola. A
to se po staletí nemění.
Druhy bálů a plesů jsou různé, podle tradic a zájmů obyvatel měst a
obcí.
Podívejme se do encyklopedie, co znamená slovo PLES:

Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je
spojena se společenským tancem za zvuků taneční hudby. Tato
událost mimo jiné umožňuje vzájemné setkávání lidí, kteří by se
jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v minulosti
především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19.
století se plesy postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných
původně šlechtických výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské
společnosti, v té době byly takovéto lidové plesy označovány slovem
bál. Pořádaly je obvykle různé občanské spolky nebo profesní a
stavovská společenstva (cechy) apod.
Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné, aby lidé na plese byli oděni ve vhodném společenském
oděvu (společenské šaty, plesové šaty).
Zvláštní kategorii pak tvoří maškarní ples (maškarní bál), kdy lidé na plese mohou být v přestrojení nebo mohou
užívat karnevalové masky apod.
V dnešní době plesy pořádají různé společenské instituce a organizace, zejména pak spolky a školy. Střední školy
obvykle pořádají každoročně maturitní ples na památku ukončení středoškolského studia, plesy často pořádají i
vysoké školy.
Jedním z prvních plesů býval ples Maškarní, leckde se pořádá v sobotu večer maškarní ples pro dospělé a
odpoledne pro děti. Rej masek a postav v převlecích, tak se většině oslovených vybaví okamžiky, které s tímto
názvem souvisí. Pamětníci si určitě vzpomenou na chvíle, kdy budova sokolovny byla plná výborně se bavících lidí
v převlecích.
I v Loužnici se konaly veselé veselice Šibřinek, největší podíl na jejich pořádání měl podle pamětníků pan Mnislav
Bernt. Ovšem se zbouráním staré sokolovny se tato tradice již neobnovila.
Zato se v Loužnici později pořádali čtyři skvělé plesy či veselice, které měli zvuk a velkou návštěvnost. „Hasičský“
ples, ten byl opravdovou tradicí a Loužničtí hasiči si na něm dávali velice záležet. Vždy byl velmi navštěvován a
stále se na něj všichni velice těší, jelikož si drží svou vysokou úroveň.
Dalším z plesů byl „Haluškový“, nemyslete si, že se jedná o slovenské halušky, to je jen místní název pro
tenoučké bramboráky, které se pečou na plátě, pomazaným špekem a upečené halušky se potírají máslem.
Tento Bál pořádal svaz žen v Loužnici, to se v kuchyni v sokolovně sešly
snad všechny ženy z Loužnice. Každá donesla kyblík brambor a ty se zde
zpracovávali na báječné halušky (bramboráky), ovšem ty museli být
tenoučké, no prostě takové jako na plátě.
V minulém roce se podařilo tuto tradici Haluškového bálu obnovit. Bál
měl veliký úspěch a halušky provoněly celou sokolovnu.
Další vyhlášenou Loužnickou veselicí bylo „Poslední mazání“, to pořádal
Sokol Loužnice a bylo to takové rozloučení s uplynulou lyžařskou
sezonou. V Loužnici měli běžky veliký zvuk, vždyť díky Emilovi Halamovi a
Mirkovi Udatnému se zde zrodilo několik běžeckých hvězd a bylo, zde
uspořádáno nespočet úžasných běžeckých závodů.
Podzimní veselicí roku, bylo „Vinobraní“, to vzniklo tak, že na Kopani
uzrálo na podzim hroznové víno (rostlo na domě) a tak se z listí z Kopaně
a z hroznů, které dovezl pan Lufinka z obchodu „Ovoce a Zelenina“,
vytvořila krásná dekorace a pak již stačilo přivést lahve s vínem a zábava
to vždy byla náramná. Pamatujete se ještě na tyto zábavy či plesy?
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Když v okolních obcích v Zásadě, v Držkově a v Jirkově byly založeny
sbory hasičské, tak i v Loužnici v roce 1886 vznikla mezi občany
myšlenka založiti sbor hasičský za heslem: „Lidstvu k ochraně – vlasti
k oslavě“. Podnět ku založení sboru dán ve společnosti v hostinci u
Linků. Který tehdáž byl v čísla 24. Dne 2.srpna 1886 konala se
ustanovující schůze novětvořícího se sboru, kterou zahájil první
přihlášený člen pan Jáchym Linka starší a dne 1.listopadu konala se
I.řádná valná hromada za účasti 35 členů při zvolení tito činovníci:
předsedou: Rudolf Beran, velitelem: Jan Šída, podvelitelem: Jáchym
Soldát, pokladníkem: František Tomeš, jednatelem: Ladislav Pavlata,
hospodářským správcem: Josef Krupka.
V roce 1886 přihlásilo se ke sboru celkem 50 členů. Na darech
obdržel sbor tyto částky.
Roku 1887 od císaře F. Josefa I. 50 zlatých, od J. Číly v Loužnici 50 zlatých, od Pirocha z Bratříkova 10 zlatých.
Sbírka mezi občany loužnickými na hasičské nářadí 145 zlatých a 10 krejcarů. Obec poskytla po několik let 10%
přirážku obec. placenou občany loužnickými, (v roce 1886 činil příspěvek ten 46 zlatých a 04 krejcarů). Při
založení sboru každý člen splatil vklad 5 zlatých, Baron Liebig za hájení Haratiny 15 zlatých. Sbor má stříkačku
dvoukolovou, která zakoupena byla v roce 1886 od firmy A. Smekal na Smíchově za 514 zlatých a 50 krejcarů.
Postupně zakoupen vozík na hadice, žebříky, hadice, berlovka, lékárnička a jiné potřeby.
Stříkačka a ostatní náčiní z počátku uloženo byla ve stodole Fr. Havla, pak ve stodole Josefa Číly, Jáchyma Linky a
Antonína Hnyka. V roce 1894 postaveno bylo zděné skladiště nedaleko potoka na parcele č.873, která zakoupena
byla od statku Liškova za 9 zlatých. .
Výlohy advokátní a jiné, činily 20 zlatých a 99 krejcarů. Rozpočet na stavbu skladiště byl na 448 zlatých. Při
snižovací dražbě pronajal stavbu Jáchym Hnídek, rolník z Loužnice za 348 zlatých. Později mu bylo 85 zlatých
přidáno.

Foto: Hasičské skladiště – zbrojnice, Sbor dobrovolných hasičů Loužnice 1900 – 1906 před hostincem Otokara
Boučka čp.53 (Hujerovo)
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

Karel a Boženka už jsou rok svoji a prožívají docela
běžné manželství. Boženka jednou přijde domů a doma
nikdo. Udělám si z Káji legraci. Napíše dopis: „Milý Kájo.
Nezlob se, ale čekala jsem od manželství víc. Je to
pořád stejné, stereotypní, nic se neděje a mě už to
nebaví. Odjíždím k mamince a podávám žádost o
rozvod. Božka.“ Položí dopis na stolek, aby byl na očích
a schová se pod postel. V tom přichází Kája. Přečte si
dopis a nahlas uvažuje:
„No co se dá dělat. Všechno zlé je k něčemu dobré.“
Zvedá telefon a volá: „Ahoj, miláčku, tak ta stará kráva
to už asi pochopila a podává žádost o rozvod. Jen jí tu
napíšu dopis a za chvíli jsem u tebe.“ Vezme dopis,
připíše k němu několik vět a zabouchne za sebou dveře.
Boženka vyleze zpod postele celá ubrečená, přes slzy
nevidí a vrhne se na dopis, kde je připsáno:
„Taky jsem si dělal legraci. Šel jsem na pivo, byly ti
vidět nohy. Kája“
Matka říká synkovi: „Jestli mě budeš pořád zlobit,
odvezu tě do Norska a dám ti tam před sociálkou na
zadek!“
"Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do
školy, protože je hrozně nemocný."
"V pořádku a kdo volá?" "Můj táta."
Jdou si takhle dva ožralové z hospody a najednou ten
jeden tomu druhýmu povídá: ,,Ty Jardo, taky vidíš to
světlo?" Jarda vykulí oči: ,,Ty vole no jo! Že my jdeme
do nebe!" A najednou se ozve strojvůdce: ,,Vypadněte
kreténi!"
bereš antikoncepci? ne já beru antidepresiva.
a to pomáhá? Ne ale mám 6 dětí a je mi to úplně u
prdele

MOUDRÁ VĚTA
„Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst…“
TIRÁŽ
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
18

19

20

